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N-ro 11 — 12 Novembro kaj Decembro 1977-a 

BONDEZIROJ paso 
Alproksimiĝas Kristnasko kaj Novjaro; al ĉiuj legan- 

toj de nia modesta Bulteno la redaktoro kaj la estrapo 

de I.F.E.A. sendas plej korajn bondezirojn. 

Korajn bondezirojn ankaŭ al la estraro de I.P.i.F. 
kaj al gekolegoj en ĉiuj landoj. 

30-a ESPERANTO-KONGRESO D£ 1.F.E.F. -— ROMA "DOMUS 

PACIS", de la 13-a ĝis la 20-a de majo 1978-a. 
Konstanta Adreso: 30-a Esperanto-Kongreso de IFEF, ĉe 

Dopolavoro Ferroviario, Via Bari 22 - I-00161 ROMA. 
0.I.T., kiu kunlaboras kun LKK por ĉiu aranĝo, fervoja 
agentejo, Piazza della Repubblica 68 - I-00185 RONA. 
Poŝtkonto: N-ro 61707006 - 309 Congresso Internazionale 

Ferrovieri Esperantisti, Via Bari 22 - I-00161 ROMA. 
Kongreskotizoj: (en usonaj dolaroj aù svisaj frankoj), 
nur por italoj en liroj: ĝis la 31-1-1978: Fervojisto 
membro de IFEF ud.23, svf.53,65, £.20'000. Ferv.pensiu- 
lo, familianoj: la duonon. Ne fervojistoj: respektive 

ud.28,70, sf.67, £.25'000. De 1-2 ĝis 10-4-1978: respe- 
ktive: Fervojisto ud.34,40, sf.80,45, £.3O'000; pensiu- 
lo: duonon. Ne fervojisto: ud.40,15, sf.93,90,£.35 "000. 
EFrezoj: En kongresejo "DOMUS PACIS" (aŭ "DOMUS MARIE"), 
kompleta pensiono por 7 tagoj, komence de la tagmanĝo 
de la 13/5; sen la tagmanĝo de la 18/5, kiam oni eksk- 
ursas: Du/trilita ĉambro ud.117, sf.273,50,£.102'000. 
Unulita ud.125,05, sf.293,30, £.109'000. 3n hotelo "MI- 
DAS FALACE" (unuaklasa) por 7 tagoj (tranoktado, maten- 
manĝo, imposto): Du/trilita ud.96,60, sf.230,£.84'000. 
Unulita ud.131,60, ef.314, £.114'000. En hotelo "CONSUL' 
(duaklasa): Du/trilita ud.84, sf.200, Z2.73'000. Unulita 
ud.100,35, sf.263, £.96'000. 

La unuaj 630 aliĝintoj havos kompletan pensionon en 
la kongresejo "DOMUS PACIS", en via Torre Rossa 94 Roma, 
Bventualaj kromaj gekongresanoj havos kompletan pensio- 
non (je samaj kondiĉoj) en le sufiĉe apuda kongresdomo 
"DOMUS KARIE", Kompleta pensiono entenas kvaronlitro da 
vino je tagmanĝo kaj vespermanĝo. En ĉiuj ĉembroj estos 
la normalaj mantukoj. Kunportendaj estas la duŝtukoj 

kaj sapo. -
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PROVIZORA PROGRAMO : 
Sabato 13/5: Akcepto de la gekongresanoj. Interkona vesp, Dimanĉo 14/5: Diservo. Inaŭguro. Urba rondveturado. 

Teatra vespero. s 
Lundo 15/5: Kongreslaboroj. Internacia balo, 
Mardo 16/5: Vizito de la Vatikanaj muzeoj. Kongreslator 
Merkredo 17/5: Kongreslaboroj. Filmprezentado, Fakprele- 
= £0. Forumo. 
Jaŭdo 18/5: Tuttaga ekskurso: a) ŝtruska ekskurso, 

d) Viterbo, Bagnaia, Bomarzo, 
ce) Tivoli kaj Montetoj ĉirkaŭ Romo. 

Vendredo 19/5: Kongreslaboroj. Fermo de la Kongreso. 
Vespera urba rondveturado kun vizito al nokta-klubo, 

POSTKONGR SA PROGRANO: Sabato 20/5: Forveturo al Napoli 
tuj post la tagmanĝo Ĝe "DOMUS PACIS" per trajno. 
Dimanĉo 21/5: Vizito per aŭtobuso al Pompei (kun ĝiaj restaĵoj), Amalfi (kie oni tagmanĝos) kaj Sorrento. : Lundo 22/5: Vizito per Ŝipo al Capri. Vizito do la "La- zura Groto", Anacapri (kie oni tagmanĝos) kaj de la Vi- lao San Michele, 
Glumarkoj: Ni pretigis Qukolorajn aŭtoglueblajn markojn 
por reklami nian Kongreson. Ili estas haveblaj ĉe la 
landaj sekcioj de I.P.E.F. aŭ rekte ĉe la Sekretario 
de I.F.E.A, (Via Donato Creti, 61 = I-40128 Bologna It.) Prezo de glumarko po Lit.50 plus sendkosto. Prezo de fo- lio de 12 glumarkoj po folio Lit.500 (Italaj liroj kvin- cent) enkalkulite la sendelspezoj, 
Aliaj prezoj (en Usonaj dolaroj): 
Deviga antaŭpago por loĝado (Antaŭ 31-1-1978) ud. 23 Urba ronĉveturado de la 14/5 n 4 Internacia balo de la 15/5 3 5375 Vizito de Vatikanaj Gardenoj kaj Muzeoj kiŭ 8,50 Tuttaga 2kskurso kun tagmanĝo: 
a) Btruska, kaj b) Viterbo kaj tiel plu "o 21,30 c) Tivoli kaj montetoj ĉirkaŭ Romo 4 19,50 Nokta rondveturado kun vizito al nokta-klubo qi 14,90 

2 Postkongreso al Napoli - deviga antaŭpago FB 
la kompleta postkongreso kostas por persono: en dulita ĉambro ud.B1,50; es unulita ĉambro ud.89,60. 

Aliajn informojnkaj prezojnvi trovos sur la kvarpaĝa
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aliĝilo havebla ĉe la konstanta adreso de la kongreso 
aŭ ĉe la sekretario de I.F.Z.A.. 

ROMO — URBO DE NIA 30-a I.F.E,.F.-KONGRISO 
Restado en Romo estas agrabla en ĉiu ajn tempo de la 

jaro, ĉu pro klimata mildeco, ĉu ĉar la multaj monumen- 
toj kaj arttrezoroj kaj la vivado en grandurbo ebligas 
utiligi ankaŭ la pluvajn tagojn. Sed la monatoj pli taŭ 
gaj por vojaĝi al Romo estas aprilo kaj majo, septembro 
kaj oktobro, dum kiuj la temperaturo, la aero, la lumo 
kaj la koloroj estas ĉarmaj. Ĝuste nia Kongreso okazos 
dum tiu epoko: de la 13-a ĝis la 20-a de majo (atentu 
pri tiu dato ĉar antaŭe ni anoncis alian daton). 

Por viziti la ĉirkaŭaĵojn, la printempo kaj la aŭtu- 
no estas ankaŭ la plej taŭgaj sezonoj. 

Antaŭ ol komenci viziton de la urbo, oni rekomendas 
fari per aŭtomobilo, tramo aŭ aŭtobuso Ĉirkaŭveturadon 
por sin orienti. Oni dediĉos al ĉiu irvojo duontagon: 
tiuokaze oni kontentiĝos viziti nur la aĵojn plej gra- 
vajn, aranĝante la planon tiel ke oni vizitu prefere 
matene Niuzeojn kaj Galeriojn kaj posttagmeze la ceteron 

En 6 tagoj estas eble vidi la lokojn plej gravajn de 
la ĉirkaŭaĵo, nome: 1-an tagon, Ostia; 2-an tagon, Ti- 
voli; trian tagon kaj 4-an "Castelli Romani" kaj even- 
tuale Anzio, Letina aŭ Sabŝudia; 5-an tagon, Vĉio aŭ 
Cervĉteri; 6-an tagon, Palestrina, Anagni kaj Alatri. 

Mi atentigas vin ke efektive vi povos viziti partojn 
de tiuj vidindaĵoj dum la ekskursoj antaŭpreparitaj de 
D1.K.K., nome vi povos viziti: . 
a) Btruska ekskurso: Cerveteri, Santa Severa, Santa Ma- 
rinella, Civitavecchia, Tarquinia, Vetralla, Lago di 
Bracciano, Anguillara, aù ĉiam norden de Romo als 
b) Viterbo, Bagnaia, Bomarzo; 
c) Tivoli kaj montetoj ĉirkaŭ Romo: Tivoli (Villa Adria 
na, Villa Q'3ste), Frascati, Grottaferrata, Marino, Via 
dei Laghi, Genzano, Ariccia, Castelgandolfo. 

„JARKUNVENO DE F.F.ELA. 
Nel continuo sviluppo della relazioni internaziona- 

li una rappresentanza dell'T,F. EA, da Bologna e da 
Venezia, ha partecipato dal 29 settembre al 3 ottobre 
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al convegno annuale della consorella Associazione Fran- 
cese, ottimamente guidata dal collega Robiolle che ha 
scelto quale sede le moderne strutture alberghiere del- 
l'Associazione Turistica dei Ferrovieri Francesi a "La 
Grande Motte" incantevole località balneare a sud di 
Montpellier, tutta costruita con inimmaginabile e mera- 
vigliosa struttura avveniristica in luogo di grandis- 
simo interesse storico, ecologico e turistico, 

Un pieno successo ha ottenuto il convegno che ha vi- 
sto anche una numerosa partecipazione di esperantisti 
non ferrovieri della regione - impeccabile la tradizio- 
nale ospitalità francese - perfetti i servizi logisti- 
ci - memorabili le escursioni — abbondanti gli assaggi 
del caratteristico vino della zona il "Muscat" - sapo- 
ritissime le ostriche del lago salato di Séte ed inde- 
scrivibile la meraviglia dei Veneziani per essersi tro- 
vati come a casa propria in mezzo a tante lagune di cui 
non immaginavano né l'esistenza, né la vastità. 

„JARKUNVENO DE A.P.Z.A 
Anche quest'anno, in mezzo a molti partecipanti stra 

nieri, una delegazione di Venezia ha rappresentato la 
I.F.E.A, a Linz in occasione del convegno annuale della 
"Aŭstria Fervojista Esperanto Asocio". Vi hanno parte- 
cipato i coniugi Tarlindano che ormai sono di casa nel- 
l'ambiente esperantista austriaco per la vicinanza, per 
l'incommensurabile attività intermediaria del caro liar- 
tino Stuppnig, per la fraterna ospitalità di tutti i 
colleghi. Anche qui gli "eksterlandanoj" hanno potuto 
godere di un trattamento di cui non si possono definire 
i limiti di riconoscenza. Pure illimitati i ringrazia- 
menti a tutti i "Linz-anoj" per la loro dedizione ed in 
particolare alle amabili Greta Goessl e Juliane Vormair 
e relativi Familiari. Un caro saluto all'amico Ing. Wal 
ter HUBER anche per tutti gli AFEA-anoj e . +... a buon 
rendere, 

Spartaco F. TARLINDANO
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